
Vzpomínejte na ty, 

které jste měli rádi, 

zapalte jim svíčku 

na našem novém webu.

PETRKAUSTA.
Autor je advokát z advokátní kan-
celáře Kausta& Zientková& part-
neři.

Slovo právníka...
Nová právní úprava upouští
od terminologie „způsobilosti
k právním úkonům“ a nahra-
zuje ho původně starším ter-
mínem „svéprávnost“. Původ-
ní občanský zákoník dovolo-
val soudům člověka zcela zba-
vit způsobilosti právně jednat.
Od 1. ledna 2014 to však již ne-
ní možné. Důvody jsou jasné,
české soudy zbavily přes 30 ti-
síc osob možnosti zcela právně
jednat (osoba byla odkázána
pouze na opatrovníka). Nově
lze maximálně člověka omezit
na jeho svéprávnosti, a to až
jako poslední možnost, pokud
nepostačí vzhledem k jeho zá-
jmům mírnější a méně omezu-
jící opatření. Soud může ome-
zit svéprávnost člověka pouze
v rozsahu, v jakém člověk není
pro duševní poruchu, která
není jen přechodná, schopen
právně jednat. Soud tak učiní
způsobem, že vymezí rozsah,
v jaké je potřeba způsobilost
člověka samostatně právně
jednat omezit. Osobě, která je
omezena na svéprávnosti,
jmenuje soud opatrovníka.
Rozhodnutí o omezení své-
právnosti nezbavuje člověka
samostatně právně jednat
v běžných záležitostech.

Očekáváte vlastní nezpůsobilost právně

jednat? Využijte podpůrná opatření

J
aroslav Borůvka se od
lékařů dověděl, že one-
mocněl Alzheimerovou

nemocí, kdy byl upozorněn, že
se jeho zdravotní stav s přibý-
vajícím časem bude zhoršo-
vat.

Pan Borůvka už sám na sobě
začal pozorovat, že začíná více
zapomínat, že má problém s
orientací a občas mu dělá obtí-
že i řeč. Začal se bát, že jakmile
ho choroba více ovládne, ne-
bude schopen se postarat sám
o sebe a ani o svůj majetek. Pan
Borůvka má velmi hodnou
dceru Alenku, která mu se
všímvždyrádapomohla.

PanBorůvkamápřání,abyi
ve vlastní nezpůsobilosti
právně jednat zůstal ve svém
domě, a pokud mu to zdravotní
stav nedovolí, aby byl přemís-
těndopečovatelskéhozařízení
Jahůdka, které si vždy jeho
známí pochvalovali. Zároveň

bysimocpřál,abysejehoopat-
rovníkem stala jeho dcera
Alenka.

Proto požádal internetovou
právní poradnu www.pravni-
linka.czopomocsřešenímtéto
situace.

www.pravnilinka.cz

Rada pro pana Borůvku a jeho dceru Alenku
j Panu Borůvkovi zákon umožňuje u notáře společně se svou dcerou
sepsat předběžné prohlášení (§ 38). Sepsat platně předběžné prohláše-
ní může rovněž před dvěma svědky, kteří prohlášení svými podpisy po-
tvrdí.

j Opatrovník, jeho dcera Alenka, je pak po celou dobu opatrovnictví
povinna respektovat vůli pana Borůvky učiněnou v předběžném prohlá-
šení.

Příběh ze života

Co je nového v oblasti svéprávnosti?

Voblasti svéprávnosti, tedy
způsobilosti samostatně
právně jednat, nalézáme
mnohonovinek.Úprava
svéprávnosti doznala
největšíhopočtuzměn,které
mají širokýdopadnapráva
jedince.

Co se stane s lidmi,
kteří jsou zbaveni nebo
omezeni na způsobi-
losti k právnímúko-
nůmpo 1. lednu 2014?

j Osoby zcela zbavené způso-
bilosti k právnímúkonůmse

od 1. ledna2014považují za osoby
omezenéna svéprávnosti. Komu
byla omezena způsobilost k práv-
nímúkonům,máod 1. ledna2014
omezenou svéprávnost v tomroz-

sahu, jakýměl před 1. lednem
2014. Soudymají všakpovinnost
do3 let od 1. ledna2014 rozhod-
nout, zda člověk omezenýna své-
právnosti zůstane i nadále ome-
zen, nebo zda se využije jiné pod-
půrné opatření k ochraně jeho zá-
jmů.

Podpůrná opatření

j Novýobčanský zákoník dává
možnost využít tzv. podpůr-

ná opatření při narušení schop-
nosti zletiléhoprávně jednat. Tato
podpůrnáopatření slouží zejména
kochranědospělého člověka, kte-
rý trpí duševní poruchou, kterámu
činí problémy samostatněprávně
jednat. Podpůrnáopatřenímají v
zásaděpřednost před omezením
svéprávnosti. Omezit svéprávnost
lze až tehdy, pokud jiné podpůrné
opatření se zdábýt neúčinné.

Podpůrnými opatřeními jsou:
1. předběžnéprohlášení (§38
anásl.),
2. nápomocpři rozhodování (§
45anásl.),
3. zastoupení členemdomác-
nosti (§49anásl.).

1. Předběžné
prohlášení

j Předběžnéprohlášení je in-
stitut, který poslouží tehdy,

když člověk cítí, že v blízké bu-
doucnosti budeproduševní poru-
chunezpůsobilý právně jednat.
Notářskýmzápisemnebo soukro-
mou listinou opatřenoudatema
potvrzenoudvěmasvědkymůže
člověkurčit, abybyly jeho záleži-
tosti spravoványurčitýmzpůso-
bemneboaby je spravovala určitá
osobaneboaby se určitá osoba
stala jeho opatrovníkem.Výhodou

předběžnéhoprohlášení je sku-
tečnost, že ho lze odvolat nebo
zničit, aniž je potřebapřivolení
soudu.

2. Nápomoc při
rozhodování

j Smlouvouonápomoci člověk
(podporovaný), který potře-

buje nápomocpři rozhodování,
protožemuv tomduševní porucha
působí obtíže,může určit, abybyl
podpůrce (člověk, který budena-
pomáhat podporovanému)příto-
menpři jehoprávních jednáních
neboabymupodpůrce zajistil po-
třebnéúdaje a sdělení neboabymu
napomáhal radami.Abybyla
smlouvaúčinná, je potřeba ji ne-
chat schválit soudem.Podpůrce
můžebýt např. kamarádneboad-
vokát. Zákondovoluje, abybylo
podpůrců více. Podpůrcemůže

odvolat jen soud (rozdíl od před-
běžnéhoprohlášení).

3. Zastoupení členem
domácnosti

j Pokud člověku (zastoupené-
mu) brání duševní porucha

samostatněprávně jednat,může
určit, aby ho zastupovalo jehodítě,
rodič, sourozenec,manžel nebo
registrovanýpartner, neboosoba,
která se zastoupenýmžila před
vznikemzastoupení ve společné
domácnosti alespoň3 roky. Ke
vzniku zastoupení (stejně jako u
smlouvyonápomoci) se vyžaduje
schválení soudu. Zastoupení zá-
stupcemse vztahuje na obvyklé
záležitosti (např. nakládání s pří-
jmy zastoupenéhov rozsahupo-
třebnémproobstarání jeho zále-
žitostí). Zastoupený simůže zvolit i
více zástupců.

Nezapomeňte
!Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka samostatně
právně jednat v běžných záležitostech.
!Předběžné prohlášení vyžaduje notářský zápis, nebo prohlášenímusí
být opatřeno datema podpisy dvou svědků.
!Smlouva o nápomoci, jakož i zastoupení členemdomácnosti, vyžaduje
schválení soudu.

Doporučení z praxe
! V případě, kdy se rozhodnete zvolit si některé z podpůrných opatření,
dbejte na výběr osoby, která vám bude napomáhat nebo která vás bude
zastupovat. Pokud by byla zastupováním způsobena újma, lze právní
jednání prohlásit za neplatné.
q Pokud se dostanete do podstatných rozporů mezi vašimi zájmy a vůlí
podpůrce nebo zástupce, lze zastoupení odmítnout nebo odvolat.
q Soud by měl dohlížet nad tím, zda opatrovník plní řádně své povin-
nosti. V případě rozporů nebo závažných porušení povinností opatrov-
níka lze jmenovat nového.

PODPŮRCE – ten, který napomáhá při právním jednání osoby, která
trpí duševní poruchou.
PODPOROVANÝ – osoba, která potřebuje nápomoc při rozhodování,
protože jí v tom činí duševní porucha potíže.
ZASTOUPENÝ – osoba, která se nechala zastupovat členemdomác-
nosti proto, že nebyla samostatně schopna právně jednat.
ZÁSTUPCE – osoba, která zastupuje zastoupeného.
OPATROVNÍK – osoba, která zastupuje osobu, která je omezena na
svéprávnosti.

Slovník právních pojmů

KDEVNOVÉMOBČANSKÉMZÁKONÍKU PRÁVNÍÚPRAVUSVÉPRÁVNOSTINALEZNETE?
§ 30-65 v části prvé, hlavě druhé, oddílu prvéma druhém, Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Institut přiznání svéprávnosti naleznete v § 37.
Živnostenský zákon upravujemožnost podnikání nezletilého v § 6 odst. 1 písm. a).

Seriál o novém občanském zákoníku
Rubrika je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka

www.denik.cz

zpravodajství on-line
Dobrýden,včervnu2014mi
končíčtyřletárodičovskádo-
volená.Mámetrvalébydliště
v Praze,aleodlétabudeme
bydletvjinémměstě.Novýdo-
mekalenemámeještězkoulau-
dovaný,protobudememít
v červnustáletrvalébydliště
v Praze.Chcisezeptat, jestlise
mohuhlásitnaúřadprácejinde,
nežjetrvalébydliště?Amámse
hlásitpředčtvrtýminarozeni-
namidcery,nebodokolikadnů
ponich?

Hanka
Naúřadprácesezaregistrujte
v místětrvaléhobydliště,ato
nejpozdějidotřídnůodčtvrtých
narozenindcery.Naúřaděpráce
v místětrvaléhobydlištěmůžete
pakpožádatopřeregistrovánína
jinoupobočku(tedyvnovém
městě). MiroslavaGregorová

Internetová poradna Město dá peníze na
novou knihu. Třikrát
Olomouc – Festivaly Divadel-
ní Flora, Academia Film Olo-
mouc a připravovaná kniha
Pavla Zatloukala o olomouc-
kých stavbách mohou na tři
roky počítat s pravidelným
přísunem peněz od města.
Olomoucká radnice je vybrala
mezi deseti žádostmi o dlou-
hodobějšífinancování.

Festivaly

Divadelníci dostanou
1,2 milionu korun, AFO 750 ti-
síc a historik umění sto tisíc
korun. „Jde o veliké festivaly
s nadregionálním charakte-
rem, připravují se s dlouhým

předstihem a jsou výkladní
skříní našeho města. Navrhu-
jeme, aby zastupitelstvo
schválilopřidělenípodporyna
tři roky dopředu. Přispívat
budeme také na projekt profe-
sora Zatloukala, který bude
připravovat knihu Olomouc-
ká architektura v rozmezí let
1815–1915,“ řekl náměstek pri-
mátoraJanHolpuch.

Poprvé

Město k víceleté podpoře kul-
tury přistoupilo poprvé.
V příštích letech radnice ga-
rantuje nejméně sedmdesát
procentletošníčástky. (oz)
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Výborné platové podmínky

+ 9% z vytvořeného zisku, služební auto, mobil, 

notebook považujeme za samozřejmost.

Hledáme obchodníky

Své životopisy zasílejte na
kariera@sipadan.cz, www.sipadan.cz.

Nabídka platí pro celou ČR.


